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ABSTRAK. Budaya menulis dan membaca siswa lebih terkalahkan oleh budaya mereka 

menerima materi instan yang diberikan oleh guru, sehingga keinginan untuk belajar mandiri 

pada siswa akan menjadi rendah. Maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas Journaling-feedback terhadap self regulated learning siswa SD. 

Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah quasi eksperimen. Angket SRL siswa dan 

Rating Scale dari guru untuk siswa digunakan untuk mengukur pengaruh Journaling-

feedback terhadap Self Regulated Learning melalui komponen SRL menurut Zimmerman. 

Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Alastuwa 1 yang berjumlah 37 siswa. 

Angket SRL siswa dan Rating Scale dari guru untuk siswa digunakan untuk mengukur 

pengaruh Journaling-feedback terhadap Self Regulated Learning melalui komponen SRL 

menurut Zimerman. Journaling-feedback divalidasi dengan melakukan Forum Group 

Discuss pada 8 orang expert.  Hasil uji hipotesis melalui uji-t dengan α= 1% diperoleh pada 

angket SRL siswa ρtabel =0,27, ρobs= 0,82 > ρtabel. Sedangkan pada rating scale dari guru 

untuk siswa diperoleh ρtabel =0,27, ρobs= 0,34 > ρtabel. Jadi, hasil penelitian menunjukan 

bahwa ada pengaruh penerapan Journaling-feedback terhadap Self Regulated Learning 

Siswa SDN Alastuwa 1.  

 

Kata Kunci: Journaling-feedback, Self Regulated Learning 

 

A. PENDAHULUAN 
Kenyataan yang ada menunjukan 

bahwa pembelajaran selama ini hanya 

terbatas pada pengajaran saja, belum 

pada yang bertujuan untuk perbaikan, 

kegiatan pengayaan, peningkatan 

motivasi belajar, serta pengembangan 

sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. 

Kondisi semacam ini perlu adanya 

pembenahan dan peran pendidik sangat 

dibutuhkan  khususnya dalam 

permasalahan perubahan perilaku. 

Handarini (2000) mengengemukan 

bahwa konteks pendidikan dewasa ini 

lebih mengutamakan pengembangan 

intelektual. Kondisi ini menuntut guru 

untuk menyelesaikan materi pengajaran 

dan mencapai target kurikulum. 

Pendidikan di Indonesia hanya mengejar 

formalitas gelar dan ijazah (Kompas, 2 

Maret 2003); proses pendidikan 

dilakukan pelajar dengan cara menghafal 

atas bahan yang diberikan oleh guru, 

bukan berlatih, atau terjun langsung ke 

hal-hal yang nyata (Kompas, 22 April 

2002). Hal ini diperparah dengan 

padatnya kurikulum, sehingga guru 

dalam melaksanakan proses 

pembelajaran lebih berorientasi pada 

pencapaian materi sesuai silabus dan 

kurang memperhatikan kualitas 

pembelajarannya. Sistem evaluasi dan 

ujian akhir nasional yang dipakai selama 

inipun tidak efektif mendongkrak 

kualitas lulusan, ditambah lagi dengan 

standar kelulusan yang dipatok 

pemerintah jauh di bawah yang 

seharusnya (Kompas, 24 April 2002). 

Di samping itu, hasil observasi 

awal di SDN Alastuwa 1 menunjukan 

bahwa pembelajaran masih didominasi 

oleh paradigma tradisional pembelajaran 

di SDN Alastuwa 1 cenderung 

didominasi oleh transfer pengetahuan. 

Materi yang banyak dan sulit, serta 

tuntutan untuk menyelesaikan materi 

pembelajaran telah membuat guru 

membelajarkan materi dengan cepat tapi 

tidak mendalam. Pembelajaran dilakukan 

dengan pola instruksi, bukan konstruksi 
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dan rekonstruksi pengetahuan. Bahkan 

tanpa memberi kesempatan pada siswa 

untuk menentukan sendiri arah mana 

siswa ingin bereksplorasi dalam 

menemukan pengetahuan yang bermakna 

bagi dirinya. Akibatnya pembelajan di 

sekolah hanya bersifat hafalan dan bukan 

melatih pola pikir. 

Untuk mendukung keberhasilan 

Kurikulum 2013, pemerintah 

mengenalkan inovasi pembelajaran 

berupa pendekatan pembelajaran 

kontekstual, di mana dalam 

menyelenggarakan pembelajaran guru 

harus mengkaitkan materi pelajaran 

dengan konteks kehidupan siswa sehari-

hari (konteks pribadi, sosial dan 

kultural). Secara konseptual, 

pembelajaran kontekstual mencakup 

pengintegrasian intervensi peningkatan 

salah satu elemen self regulated learning 

yaitu motivasi instrinsik. Namun 

demikian di lapangan, prinsip 

pembelajaran belum bisa dijalankan 

secara efektif oleh guru, sehingga ketika 

mengikuti kegiatan pembelajaran, para 

siswa masih dalam taraf menerima 

sejumlah pengetahuan yang disampaikan 

oleh guru, dan tidak dilatih untuk 

melibatkan dirinya dalam meregulasi  

dirinya dalam belajar. 

Dari kondisi tersebut sangatlah 

diperlukan sebuah pembelajaran yang 

mampu mengintegrasikan intervensi 

untuk mengidentifikasi kemampuan self 

regulated learning siswa. Model 

pembelajaran berpikir induktif 

mengeksplorasi proses-proses induktif 

pada siswa yang relatif kaku dan siswa 

yang fleksibel. Model pembelajaran 

berpikir induktif ini dirancang untuk 

melatih siswa membuat konsep dan 

sekaligus untuk mengerjakan konsep-

konsep dan cara penerapannya 

(generalisasi) pada mereka. Model ini 

mengajar minat siswa pada logika, minat 

pada bahasa dan arti kata-kata, dan minat 

pada sifat pengetahuan. Model ini 

memberikan kontribusi dampak 

instruksional berupa kemampuan siswa 

untuk mendapatkan informasi, kemudian 

membentuk formasi sebuah konsep, serta 

penerapannya. Selain itu model itu juga 

menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya ilmu pengetahuan.  Model ini 

juga mempunyai dampak pengiring spirit 

penelitian, kesadaran atas sifat 

pengetahuan, dan berfikir logis (Joyce & 

Weil, 1996). Meskipun  tidak secara 

langsung berefek pada self regulated 

learning, namun jika dicermati prinsip-

prinsip pembelajaran induktif thinking 

dipandang cukup relevan menjadi sebuah 

model yang dipadukan dengan 

journaling-feedback untuk 

mengembangkan self regulated siswa.  

Journaling-feedback merupakan 

teknik yang diturunkan sintaksnya dari 

model berfikir induktif. Journaling itu 

sendiri merupakan sebuah treatmen yang 

memerintahkan siswa untuk 

merefleksikan diri mengenai strategi 

pembelajaran, dan evaluasi dirinya 

tentang keberhasilan, minat serta 

prestasinya dalam pembelajaran di kelas.  

Sementara feedback merupakan umpan 

balik dari guru atas journaling yang 

dibuat oleh siswa sehingga siswa mampu 

melakukan refleksi diri. Aktifitas dalam 

journaling melibatkan proses kognitif 

berupa organisai dan elaborasi, serta 

proses metakognitif berupa monitoring 

dan strategi perencanaan remidial.  Hal 

ini selaras dengan tahap-tahap model 

induktif yang meliputi: identifikasi data 

yang relevan dengan topik (elaborasi), 

pengelompokan objek-objek menjadi 

kategori-kategori tertentu (organisasi), 

menafsirkan  dan mengubah kategori-

kategori menjadi hipotesis (monitoring 

dan strategi perencanaan remedial).   

Ketrampilan menulis sebagai ciri 

utama dalam journaling, merupakan 

kompetensi yang diajarkan dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia, meskipun 

sebenarnya  journaling bisa diterapkan di 

berbagai mata pelajaran. Dari 

pertimbangan di atas, maka Bahasa 

Indonesia bisa dijadikan sebagai wahana 

dalam menerapkan model pembelajaran 

yang diberi nama journaling-feedback 

ini. Karena alasan bahwa Self regulated 

leaning akan lebih optimal jika 

dikembangkan sejak anak duduk di 
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Forethought Phase: 
Task Analysis 
- Goal Setting 
- Strategic Planning 
Self-Monitoring beliefs 
- Self Efficacy 
- Outcome 

expectations 
- Goal orientation 
 

Performance/volitional 
control Phase: 

Self Control 
- Self-Instruction 
- Imagery 
- Attention Focusing 
- Task Strategies 
Self-Observation 
-Metacognitif 
Monitoring 
Self recording 

Self-reflection  Phase: 
Self-judgment 
- Self Evaluation 
- Causal attribution 
Self Reaction 
- Self-

satisfaction/affect 
- Adaptive 
- defensive 

bangku sekolah dasar, maka setting 

penelitian adalah di sekolah dasar. Dari 

penjelasan latar belakang, dalam 

penelitian ini dikemukakan perumusan 

masalah berupa “Apakah ada pengaruh 

Journaling-feedback terhadap SRL 

Siswa SDN Alastuwa 1?”. Berdasar latar 

belakang masalah dan rumusan masalah 

di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai 

pada penelitian ini adalah “Untuk 

mengetahui pengaruh Journaling-

feedback  terhadap Self Regulated 

Learning diterapkan di SDN Alastuwa 1. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

1. SELF REGULATED 

LEARNING (KEMANDIRIAN 

BELAJAR SISWA) 

a. Definisi Self Regulated 

Learning 
Istilah Self regulation bisa 

diidentikan dengan istilah Kontrol 

diri, disiplin diri, dan mengarahkan 

diri sendiri  (self-directed) (Cobb, 

2003). Regulasi diri (self-regulation) 

atau yang sering disebut dengan 

pengarahan diri, pengaturan diri 

dalam berperilaku, merupakan 

kemampuan untuk mengontrol 

perilaku sendiri dan salah satu dari 

sekian penggerak utama kepribadian 

manusia. Regulasi diri merupakan 

salah satu konsep penting dalam 

teori kognitif sosial; bahkan ia 

merupakan kunci untuk dapat 

memahami teori tersebut. Lebih dari 

dua dekade, para peneliti teori 

belajar sosial melakukan penelitian 

mengenai proses regulasi diri, seperti 

pemberian hadiah atau ganjaran pada 

diri sendiri, penetapan standar, 

penundaan kesenangan, penetapan 

tujuan, persepsi terhadap efikasi diri, 

memerintah diri sendiri, dan evaluasi 

diri. Selama periode waktu tersebut, 

sejumlah peneliti telah mencoba 

mengintegrasikan hasil-hasil 

penelitiannya ke dalam satu model 

regulasi diri (Bandura, 1977 dalam 

Alsa). 

Bandura (Zimmerman, 1989) 

berteori bahwa SRL terdiri dari tiga 

proses yang saling berkaitan satu 

sama lain (resiprocal). Tiga proses 

tersebut adalah Observasi Diri (Self-

Observation), Evaluasi Diri (Self-

Evaluation), dan Reaksi diri (Self-

Reaction), yang oleh Zimmerman 

diformulasikan sebagai strategi yang 

mempunyai 3 fase sebagaimana 

terperinci dalam gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Proses SLR 

 
Zimmerman (1989) 

mendefinisikan self regulated 

learning  kemampuan aktif peserta 

didik secara metakognitif, 

motivasional, dan behavioral  dalam 

proses pembelajaran. Secara 

metakognitif, pebelajar mengatur 

dirinya untuk  merencanakan, 

mengatur, self-teaching, self-

monitoring, dan mengevaluasi diri 
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pada tahap-tahap  yang berbeda 

dalam belajar. Secara Motivational, 

mereka menganggap diri mereka 

sebagai yang kompeten, mempunyai 

efikasi diri, dan otonom. Sedang 

secara behavioral mereka mampu 

memilih, membentuk, dan 

menciptakan  lingkungan untuk 

belajar yang optimal. Selain sebagai 

sebuah skill atau kemampuan, seperti 

digambarkan di atas, Zimmerman 

juga menyebutkan bahwa self 

regulated learning (SRL) adalah  

pembelajaran yang memfokuskan 

pada bagaimana pebelajar 

menggerakkan, mengubah, dan 

mempertahankan kegiatan belajar 

baik secara sendiri maupun pada 

lingkungan sosialnya, dalam konteks 

instruksional informal maupun 

formal (Zimmerman & Schunk, 

1989).  Pelajar yang melakukan 

pengaturan diri sadar akan emosi 

mereka dan mempunyai strategi 

untuk mengelola emosi (Winne, 

1995). 

 

b. Komponen Self Regulated 

Learning 
Zimmerman (1989) 

mengemukakan  14 strategi  belajar 

berdasar regulasi diri yang disajikan 

dalam tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2.1. Empat Belas Strategi Mengajar Berdasar Regulasi 
Kategori strategi Keterangan 

1. Self-evaluation Statement yang mengindikasikan evaluasi-evaluasi inisiatif dari siswa mengenai 

kualitas dan kemajuan-kemajuan Misal: “saya mengecek bahwa apa yang telah saya 

kerjakan adalah benar” 
2. Organizing and 

transforming 
Statement yang mengindikasikan bahwa siswa berinisiatif, baik secara kelihatan atau 

tidak,  merancang ulang instruksi-instruksi materi untuk meningkatkan  pembelajaran : 

saya membuat outline sebelum saya membuat paper.  

3. Goal-setting and 

planning 
Statemen yang mengidikasikan usaha siswa menyusun tujua dan sub tujuan belajar dan 

merencanakan pelaksanaan aktifitas dan penyelesaiannya yang terkait dengan tujuan-

tujuan. Cotoh: saya mulai belajar 2 minggu sebelum ujian” 

4. Seeking 

information 
Statement yang mengidikasikan usaha siswa untuk  mendapatkan informasi tugas 

berikutnya dari sumber-sumber non social ketika mengerjakan tugas. Contoh: Sebelum 

memulai mengerjakan paper, saya pergi ke perpus untuk mendapatkan informasi 

sebanyak mungkin tentangp topic tersebut. 

5. Keeping records 

and monitoring 

Statement yang mengidikasikan usaha  untuk merekam kejadian  atau hasil misal: saya 

membuat catatan dari diskusi di kelas. Saya menyimpan daftar kata yang salah. 

6. Environmental 

structuring 
Statement yang mengidikasikan usaha  untuk menseleksi atau  membuat setting fisik 

agar belajar menjadi mudah. Misal: saya menjauhkan diri dari segala hala yang 
mengganggu saya, saya meatikan radio agar saya bisa berkonsentrasi dengan apa yang 

saya kerjakan 

7. Self-consequences Statement yang mengidikasikan rencana atau imaginasi siswa tentang hadiah atau 

hukuman atas tercapainya kesuksesan atau kegagalan. Misal: jika saya bisa 

mengerjakan tes dengan baik, saya akan pergi menonton film.  

8. Rehearsing and 

memorizing 
Statement yang mengidikasikan usaha  mengingat materi dengan cara praktek baik 

kelihatan atau tidak. Misal: untuk persiapan menghadapi tes matematika, saya 

menuliskan rumus-rumus secara berulang ulang smp saya mengingatnya.  

9-11. Seeking social 

as sistance 
Statement yang mengidikasikan usaha  mendapatkan pertolongan teman 9 atau guru 10 

dan orang dewasa 11. Misala: jika saya mempunyai problem dalam mengerjakan tugas 
matematika saya minta bantuan  teman.  

12 - 14. Reviewing 
records 

Statement yang mengidikasikan usaha  membaca ulang tes 12, catatan 13, atau 
bukuteks 14. misal: ketika saya apkan menghadapi tes, saya  mereview catatan . 

15. Other Statement yang mengidikasikan perilaku belajar yang diikhtiyari oleh orang lain 

seperti guru dan orang tua, serta statemen-statemen  yang  menunjukan respon-respon 

verbal yang kurang jelas: saya baru saja mengerjakan apa yang guru katakan.  

Sumber: Strategi Self Regulated Learning Zimmerman (zimmermen & Pons, 1986) 

 

2. JOURNALING 

a. Definisi Journaling 

Istilah Journaling berasal dari 

kata journal yang sering digunakan 
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untuk merujuk kegiatan seseorang untuk 

merefleksikan pengalaman personalnya, 

kejadian, dan emosi. Paris & Paris 

(dalam Tanler, 2006) mendefinisikan 

Journaling sebagaiProvoking thought 

siswa dengan aktifitas spesifik yang 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengevaluasi diri dan secara 

mandiri bisa memecahkan masalah. 

Stone (1998: 540) mendefinisikan 

Journaling sebagai storytelling untuk diri 

sendiri yang mampu membentuk gaya 

hidup dimana cara kerjanya adalah 

dengan mengkoleksikan data sehingga 

mampu merekamnya di otak dengan 

lebih baik. 

Istilah-istilah yang terkait 

dengan journaling antara lain adalah: 

writing prompt, task writing atau 

academic writing, journal writing, 

writing learning journal. Pertama, 

writing prompt. Journaling dikonsepkan 

dari writing prompt yang mampu 

memberikan siswa kesempatan untuk 

berpikir menyelesaikan problem, 

memformulasikan penjelasan, mencoba 

kosa-kata atau ejaan, berpengalaman 

dalam  membentuk argumentasi, menilai 

kegunaan, mengkritik penilaian, dan 

merefleksikan dalam pemahaman mereka 

sendiri dan ide-ide orang lain (Mc. Intosh 

dalam Walz, 2008). 

Jenis  dan contoh kalimat arahan 

atau prompt yang digunakan dalam studi 

yang dilaksanakan oleh Berthold, 

nuckles & Renkl (2007) dapat 

digambarkan dalam tabel 2.2 sebagai 

berikut:

 

Tabel 2.2. Contoh Kalimat Arahan dalam Journaling 
Kondisi Contoh instruksi 

Arahan Kognitif Organisasi: 

 Bagaimana kamu bisa mengorganisasikan struktur isi materi pelajaran? 

 Heading dan Sub heading manakah yang membantu kamu dalam 

menyusun isi materi belajar dalam tataran yang logis? 

 Apa yang menjadi Poin utama menurut kamu? 

Elaborasi: 

 Contoh-contoh manakah yang kamu fikir bisa melukiskan, 

membenarkan, atau bertentangan dengan isi materi. 

 Bisakan kamu membuat hubungan antara isi  dalam vidio dan 

pengetahuan kamu dari sekolah juga pengalaman kamu setiap hari? 

Arahan 

metakognitif  

Memonitor diri:  

 Poin utama yang mana yang sudah kamu fahami secara baik? 

 Poin utama yang mana yang belum kamu fahami? 

 Bagaimana saya bisa menjelaskan sebaik-baiknya tentang masalah 

dalam kesulitan memahami materi. 

Merencanakan strategi remedial: 

 Peluang-peluang apa saja yang saya miliki untuk mengatasi masalah 

dalam memahami materi? 

 Pesan yang manakah dalam vidio yang harus coba saya ringkas dalam 

pikiran saya? 

Arahan campuran 

kognitif dan 

metakognitif 

Kognitif: 

 Bagaimana kamu bisa mengorganisasikan struktur isi materi pelajaran? 

 Contoh-contoh manakah yang kamu fikir bisa melukiskan, 

membenarkan, atau bertentangan dengan isi materi. 

 Aspek-aspek mana dari materi pelajaran yang kamu minati, berguna, 

meyakinkan dan mana yang tidak? 

Metakognitif: 

 Poin utama yang mana yang sudah kamu fahami secara baik? 

 Poin utama yang mana yang belum kamu fahami? 

 Pertanyaan mana, menurut saya yang tidak cukup dijelaskan dalam 

vidio mengenai  pelajaran? 

Sumber: Jenis dan contoh kalimat Arahan dalam Journaling (Berthold, nuckles & Renkl, 2007) 
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b. Fungsi Journaling 
Beberapa penelitian menemukan 

bahwa Journaling mempunyai peran 

antara lain adalah sebagai mediasi dalam 

meningkatkan self regulated learning 

(Hubner, dkk. 2009), sebagai strategi 

untuk meningkatkan komunikasi 

matematika sekaligus prestasi belajar 

matematika (Shultz, 2009). Journaling 

juga mempunyai efek pada prestasi 

belajar mata pelajaran matematika dan 

sikap terhadap pelajaran matematika 

(Jurdak, M. dan Zein, R.A. 1998). 

Ullrich & Lutgendorf (2002) 

mengemukakan bahwa efek positif dari 

journaling ada dua yaitu untuk 

mengekspresikan emosi atas trauma, dan 

proses kognitif. Dalam setting klinis, 

Stone (1998) menyatakan bahwa  dengan 

menuliskan kejadian atau pengalaman 

dalam kehidupan dirinya dalam jurnal, 

seseorang bisa melakukan self-healing 

dan memecahkan masalahnya sendiri 

dengan baik (dalam SRL masuk dalam 

komponen self reaction). Journaling 

berfungsi sebagai sebuah kontemplasi 

inquiry yang memungkinkan siswa untuk 

mengekspresikan ide, keyakinan, dan 

harapan yang menguntungkan. (Klein, 

2010). Journaling juga merupakan teknik 

yang dapat digunakan untuk mengatasi 

stres (Stone, M. 1998, Ullrich & 

Lutgendorf, 2002) 

Journaling adalah sebuah 

treatmen yang didesain sebagai aktifitas 

kognitif dan metakognitif yang bertujuan 

untuk membantu mereka mengungkap 

bagaimana mereka belajar matematika 

dengan baik (Tanler, 2006). Journaling 

dipraktekkan oleh Walz (2008) untuk 

membantu siswa dalam memecahkan 

masalah dalam pembelajaran 

matematika, di mana hasilnya diperoleh 

gambaran yang utuh tentang respons 

siswa terhadap Journaling-

feedback.Siswa dilatih menciptakan dan 

menggunakan kemampuan dalam 

mengorganisaikan (organize), merekam 

(record) dan mengkombinasikan ide-

idenya dalam pelajaran matematika. 

Journaling adalah sebuah media yang 

dipertimbangkan cukup simpel, dimana 

siswa dilatih untuk bisa merekam 

kegiatannya dalam pembelajarannya. 

 

3. FEEDBACK 
Dalam rangka untuk 

memberikan umpan balik atas journaling 

yang dilakukan oleh siswa dikelas, maka 

setelah pembelajaran perlu diberikan 

feedback, agar pengaruh journaling 

terhadap selfregulatedlearning siswa 

meningkat secara optimal. Hal ini karena 

dengan diberikannya feedback maka bisa 

meningkatkan motivasi belajar siswa, 

selain itu feedback juga bisa 

meningkatkan kemampuan siswa untuk 

belajar mandiri, dan mendiagnosa 

kesalahfahaman yang diterima oleh 

siswa saat pembelajaran (Peterson, 

2008).  Feedback, yang disebut juga 

sebagai formative assessment,  adalah 

informasi yang dikomunikasikan oleh 

guru pada siswa dengan tujuan 

memodifikasi cara berpikir atau perilaku 

siswa untuk mengembangkan kegiatan 

belajarnya. Peterson (2008) memaparkan 

bagaimana Formative assessment dapat 

meningkatkan SRL, beserta tahapan-

tahapan dan tips-tips menyajikan 

Formative assessment untuk 

meningkatkan SRL.  

Ada dua bentuk feedback, yang 

pertama adalah feedback yang diberikan 

kepada siswa tanpa ada dialog, bentuk ini 

disebut sebagai feedback  transmisi, yang 

kedua adalah feedback yang disertai 

dialog antara guru dan murid. Dari studi 

yang telah dilakukan oleh Nicols & Dick 

(2006) bentuk feedback yang kedua 

inilah yang lebih efektif diterapkan untuk 

meningkatkan self regulated learning. 

Selain itu 7 prinsip feedback 

yang baik untuk kembangkan SRL juga 

dirumuskan sebagai berikut: (1) 

Membantu menjelaskan bagaimana 

performance yg baik, (2) Memfasilitasi 

pengembangan self-assessment dalam 

belajar, (3) Memberikan informasi  

feedback yang berkwalitas, (4) 

Mendorong dialog dengan guru dan 

sebaya selama belajar,  (5) Mendorong 



 
PROCEEDING 

Seminar Nasional Psikometri 

 

201 

 

keyakinan-keyakinan motivasi positif 

dan self esteem, (6) Menyediakan 

kesempatan untuk menutup gap/celah 

antara performance yg ada dan yang 

diharapkan, dan (7) Menyediakan info 

untuk guru yang dapat digunakan untuk 

menyingkat pengajaran. 

 

4. Journaling-Feedback dan 

Aplikasinya dalam Pembelajaran 
Karena journaling-feedback 

merupakan media pembelajaran maka 

aplikasinya diperlukan model 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik dengan tujuan penelitian ini, 

yaitu mengembangkan self-regulated 

learning dan juga karakteristik dari 

media itu sendiri. Model pembelajaran 

berpikir induktif mengeksplorasi proses-

proses induktif pada siswa yang relative 

kaku dan siswa yang fleksibel. Model 

pembelajaran berpikir induktif ini 

dirancang untuk melatih siswa membuat 

konsep dan sekaligus, untuk 

mengerjakan konsep-konsep dan cara 

penerapannya (generalisasi) pada 

mereka. Model ini mengajar minat siswa 

pada logika, minat pada bahasa dan arti 

kata-kata, dan minat pada sifat 

pengetahuan. Model ini memberikan 

kontribusi dampak instruksional berupa 

kemampuan siswa untuk mendapatkan 

informasi, kemudian membentuk formasi 

sebuah konsep, serta penerapannya. 

Selain itu model itu juga menumbuhkan 

kesadaran akan pentingnya ilmu 

pengetahuan. Model ini juga mempunyai 

dampak pengiring spirit penelitian, 

kesadaran atas sifat pengetahuan, dan 

berfikir logis. (Joyce & Weil, 1996). 

Dari karakteristik model 

pembelajaran berpikir induktif yang 

mempunyai dampak instruksional 

menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya ilmu pengetahuan, maka 

model ini bisa jadi sangat efektif jika 

diterapkan untuk mengembangkan self 

regulated learning.Journaling bisa 

diimplementasikan dalam kurikulum 

tanpa harus mengganggu metode yang 

telah digunakan oleh guru dalam kelas. 

(Walz, 2008). Dengan demikian 

aplikasinya bisa digunakan dalam 

pembelajaran mata pelajaran apapun. 

 

5. Model Hubungan Journaling-

feedback dengan Self Regulated 

Learning.  

Seperti dijelaskan bahwa 

journaling mempunyai efek yang 

positif dalam meningkatkan self-

regulated Learning dalam aspek 

kognitif dan metakognitif, maka 

feedback mempunyai efek yang 

positif dalam meningkatkan self-

regulated Learning dalam aspek 

motivasional dan behavioral/strategi 

belajar. Model hubungan journaling-

feedback dengan Self Regulated 

Learning, dapat dilihat dalam gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Model hubungan Journaling-feedback 

 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

Quasi-eksperimen dengan rancangan 

Hasil Belajar 

Motivasional, metacognitif 
&Behavioral/strategi belajar 

 

SRL 

- Arahan kognitif 
- Arahan metacognitif .  

- Feedback 

 

Journaling With 
Feedback 
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Pretest-posttest design with 

nonequivalent groups. Penelitian quasi 

digunakan karena sulit atau tidak 

mungkin dilakukan random (Salkind, 

2006). Rancangan ini merupakan 

pengembangan dari rancangannya the 

posttest-only design with nonequivalent 

groups (http://www.experiment-

resources.com). Secara konsep, 

journaling yang efektif adalah journaling 

yang disertai prompt, dan feedback yang 

efektif adalah feedback yang diberikan 

dengan dialog. Berlawanan dengan 

konsep tersebut, adalah journaling yang 

tanpa prompt, dan feedback yang 

menggunakan transmisi (tanpa dialog). 

Oleh karena itu diagram design-nya 

digambarkan  sebagai berikut: 

: 
 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

2. Variabel Penelitian  

a. Variabel Independen 

Variabel  independen 

dalam penelitian ini adalah 

variabel aktif aau variabel 

perlakuan yakni penerapan model 

pembelajaran journaling-

feedback.  

b. Variabel dependen 
Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Self 

regulated Learning. Selain akan 

dilihat efek journaling-feedback 

terhadap Self regulated Learning 

siswa, juga akan dilihat efek 

journaling-feedback terhadap 

prestasi akademik (dalam 

pelajaran bahasa Indonesia). 

 

3. SUBJEK PENELITIAN 
Subjek penelitian yang 

dilibatkan dalam penelitian ini siswa SD 

kelas 5 SDN Alastuwa 2. Hal ini 

dipertimbangkan karena pengembangan 

self-regulated learning lebih baik 

dilakukan sejak anak berusia sekolah 

dasar. Pertimbangan lain adalah siswa 

kelas 5 lebih baik ketrampilan 

menulisnya dibading kelas 3 dan kelas 4.  

Disisi lain kelas 6, secara teknis, akan 

lebih sulit mendapatkan ijin, karena 

mereka dalam masa persiapan ujian akhir 

nasional.  

 

4. INSTRUMEN PENELITIAN 
Ada dua jenis instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

instrumen pengumpulan data dan 

instrumen panduan perlakuan.  

a. Instrument pengumpulan 

data 

Instrumen untuk mengukur 

variabel dependen Self Regulated 

learning adalah tiga jenis alat ukur, 

yaitu self reportatau angket, rating 

guru dan wawancara. Hal ini untuk 

menghindari adanya desireability, 

dimana subjek akan menjawab 

pernyataan yang dipandang sebagai 

kebenaran umum. Baikangket, rating 

gurudan wawancara, indikatornya 

mengacu pada strategi SRL 

Zimmerman dengan komponen: Self 

evaluation, Organizing and 

transforming, Goal-setting and 

planning, Keeping records and 

monitoring, Rehearsing and 

memorizing, dan Seeking social 

assistance, yang hasilnya akan 

dikuantitatifkan untuk bisa 

dimasukan dalam pengolahan statistik 

nantinya. Blue print dari alat ukur 

tersebut bisa dilihat dalam tabel 3.1 

 

Tabel 3.1. Blue print alat ukur Self Regulated Learning untuk penelitian 
KOMPONEN INDIKATOR No Item 

1. Self-evaluation Statemen yang mengindikasikan evaluasi-evaluasi A. 1-6 

O2 X1 

X1 = Treatmen dengan Journaling prompt 
+ Feedback dialog 

O1 = Pretest 
O2 = Posttest 

O1 

http://www.experiment-resources.com/
http://www.experiment-resources.com/
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inisiatif dari siswa mengenai kualitas dan kemajuan. 

2. Organizing and 
transforming 

Statemen yang mengindikasikan bahwa siswa 
berinisiatif, baik secara kelihatan atau tidak,  merancang 
ulang instruksi-instruksi materi untuk meningkatkan  
pembelajaran  

B. 7-10 

3. Goal-setting and 
planning 

Statemen yang mengindikasikan usaha siswa menyusun 
tujua dan sub tujuan belajar dan merencanakan 
pelaksanaan aktifitas dan penyelesaiannya yang terkait 
dengan tujuan-tujuan.  

C. 11-

15 

4. Keeping records 
and monitoring 

Statemen yang mengindikasikan usaha  untuk merekam 
kejadian  atau hasil  

D. 16-

20 
5. Rehearsing and 
memorizing 

Statemen yang mengidikasikan usaha  mengingat materi 
dengan cara praktek baik kelihatan atau tidak.  

E. 21-

24 
6. Seeking social 
assistance 

Statemen yang mengidikasikan usaha  mendapatkan 
pertolongan teman, guru dan orang dewasa.  

F. 25-

28 
 

 

b. Instrument Panduan 

Perlakuan. 
Panduan perlakuan adalah 

pedoman operasional penyelenggaraan 

pembelajaran dengan model 

pembelajaran dengan menggunakan 

journaling-feedback.Journaling-

feedbackpada dasarnya merupakan 

model pembelajaran berfikir induktif 

dengan menggunakan media journaling 

dan feedback yang dirancang untuk 

mengintegrasikan intervensi 

peningkatan self regulated learning 

dengan intervensi pembelajaran mata 

pelajaran mata bahasa Indonesia kelas 5 

SD.  

Panduan ini berisi tentang 

pengenalan konsep self regulated 

learning, model pembelajaran berfikir 

induktif dengan menggunakan 

journaling-feedback, danbagaimanacara 

melaksanakannya. Perlu diperhatikan 

bahwa dalam skenario perlakuan, 

dirancang dengan memberikan 

journaling tidak pada setiap kali 

pertemuan, hal ini disebabkan akan 

terjadinya efek expertif reversal, yang 

artinya ketika journaling prompt terlalu 

sering diberikan maka menjadikan 

siswa demotivasi, hal ini telah 

dibuktikan secara empiris oleh 

nucklses, dkk. Lebih lanjut nuckles 

menyarankan bahwa pemberian 

journaling sebaiknya seminggu sekali.  

Alasan yang kedua,  kenapajournaling 

tidak diberikan pada setiap pertemuan 

adalah terjadinya beban tugas yang  

overload pada siswa. oleh karena itu, 

rancangan skenario perlakuannya 

adalah untuk setiap dua kali materi 

(dengan asumsi jadwal bahasa 

indonesia dikelas diberikan dua kali 

dalam seminggu).  

 

5. PROSEDUR PENELITIAN 

a. Tahap persiapan 

1) mempersiapkan guru 

sebagai  kolaborator 

peneliti yang akan 

ditugaskan menerapkan 

panduan perlakuan 

journaling feedback 

dalam pembelajaran. 

Bersama guru bahasa 

indoonesia tersebut, akan 

didiskusikan rancangan 

perlakuan penelitian 

(sebelum diujicobakan),  

standar kompetensi yang 

perlu dikuasai dan materi 

pelajaran yang akan 

dipelajari siswa calon 

subjek peneliti. Agar 

guru bisa menjalankan 

pembelajaran yang 

diharapkan dalam modul, 
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maka perlu diadakan 

pelatihan, sehingga 

kesediaan guru untuk 

melakukan pelatihan 

terlebih dahulu juga 

merupakan tahap ini. 

Adapun Prosedur 

pelatihan meliputi:  

pertama, selama satu 

minggu, guru diberi 

kesempatan untuk 

mempelajari modul 

perlakuan journaling-

feedback yang mencakup 

konsep, skenario, dan 

prosedur perlakuan yang 

harus dilakukan guru. 

Kedua, diadakan 

pertemuan dengan guru 

guna menjelaskan 

konsep, skenario, dan 

prosedur perlakuan, 

melalui ceramah dan 

tanya jaawab. Ketiga, 

praktik melaksanakan 

pembelajaran journaling-

feedback dengan 

melibatkan 10 orang 

siswa sebagai subjek 

percobaan. Peneliti 

mendemonstrasikan 

penggunaan skenario 

journaling-feedback dan 

selanjutnya guru 

melakukan praktik. 

Dalam pelatihan ini 

peneliti menghadirkan 

promotor yang memang 

memiliki keahlian dalam 

bidang pembelajaran 

untuk melakukan 

supervisi terhadap 

perlakuan yang sekaligus 

membuat judgment atas 

panduan tersebut. 

2) mempersiapkan subjek 

penelitian. Seleksi subjek 

dilakukan berdasarkan 

kelas. Seleksi seubjek 

difokuskan pada kelas 

mana yang akan 

dijadikan kelompok 

eksperimen, dan kelas 

mana juga yang akan 

dijadikan kelompok 

kontrol.  

b. Tahap pelaksanaan 
Tahap pelaksanaan 

merupakan tahap dimana langkah-

langkah intervensi dalam 

pembelajaran dilaksanakan. 

Sebagai gambaran umumnya 

adalah setelah ditentukan kelompok 

treatmen dan kelompok kontrol 

dengan  rancangan yang tersebut di 

atas. Subjek diberikan prestes untuk 

mengukur kondisi awal self 

regulated learning siswa. Setelah 

dilakukan  pretest, setiap kali 

selesai pemberian materi pelajaran 

Bahasa Indonesia, siswa diberikan 

waktu untuk membuat journaling 

dengan arahan yang diberikan oleh 

guru, bagi kelompok eksperimen, 

dan satu kelompok kontrol 

diberikan waktu untuk membuat 

journaling tanpa arahan yang 

spesifik. Intervensi diberikan 

kepada subjek selama setengah 

semester, sampai di akhir intervensi 

subjek diberikan posttest untuk 

diketahui kemampuan SRLnya 

setelah perlakuan.  

c. Tahap akhir 
Tahap akhir merupakan 

tahap pengolahan data hasil 

eksperimen, analisis data, 

pembahasan tentang hasil 

penelitian dan penyimpulan hasil  

serta penyusunan  laporan 

penelitian. Sebelum itu, untuk 

mengetahui perkembangan subjek 

penelitian, setelah periode 

perlakuan selesai diberikan, 

dilakukan pemantauan berupa 

mencari tahu perkembangan dalam 

prestasi akademik melalui penilaian 

yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran.  
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6. TEKNIK ANALISIS DATA 
Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

t-tes. Analisis ini merupakan teknik 

yang digunakan untuk menguji 

hubungan antara satu variabel dependen 

(varibel continum) dengan satu atau 

lebih variabel independen (variabel 

kategorikal dengan kategori lebih dari 

dua) (Ghozali, 2005). Dalam analisis 

ini digunakan bantuan program 

windows excel. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. DESKRIPSI DATA 
Data self regulated learning 

adalah data yang dihasilkan dari skor 

angket self regulated learning siswa, 

atau diperoleh dari hasil pretest dan 

postest terhadap kelas eksperimen 

yakni kelas 5 SDN Alastuwa 1 yang 

berjumlah 37 siswa. Angket ini adalah 

angket yang sama yang digunakan pada 

saat pretest dan postest dengan bentuk 

angket dan jumlah angket yang sama 

dan dalam rentang waktu 50 hari (1 

bulan lebih 3 minggu). Akan tetapi 

untuk menghindari faktor kematangan 

dalam menjawab pernyataan angket 

SRL siswa maka soal yang sama diacak 

nomornya.. 

Data tersebut diambil dengan 

maksud untuk mengetahui hasil 

perbedaan, yakni apakah terdapat 

perbedaan self regulated learning siswa 

kelas 5 SD semester dua pada dua kali 

pemberian, angketsebelum diberikan 

Journaling-feedback dan sesudah 

diberikan Journaling-feedback. 

a. Data Pretest SRL 
Pretest (pemberian angket 

sebelum perlakuan) dilakukan pada 

tanggal 25 Maret 2014 sebelum 

eksperimen. Ada 37 siswa yang 

mengikuti pretest. Ada 37 siswa 

atau responden yang mengikuti 

pretes. Selain itu juga penelitian ini 

juga berkolaborasi dengan guru 

kelas untuk menilai SRL siswa 

selama kelas 5. Angket SRL siswa  

terdiri dari 28 item. Sama halnya 

dengan skala rating guru untuk 

SRL siswa juga terdapat 28 item. 

Hasil analisis data angket SRL 

siswa diperoleh nilai tertinggi 

121.00, nilai terendah adalah 44.00, 

sehingga rentangan nilai sebesar 

77.00, mean 90.08, median 58.00, 

modus 53.00, standar deviasi 14.32.  

b. Postes SRL Siswa 
Post-test dilakukan 50 hari 

(1 bulan lebih 3 minggu) sejak Pre-

test, tepatnya tanggal 3 Mei 2014 

yaitu setelah 18 kali pertemuan 

siswa diberikan treatment 

journaling-feedback pada kelas 5 

semester 2 SDN Alastuwa 1. 

Jumlah seluruh peserta postes ada 

37 siswa. Hasil analisis data postes. 

Ada dua data postes di sini yaitu 

data angket SRL siswa dan skala 

rating SRL dari guru untuk siswa. 

Hasil Postes angket SRL 

siswa menunjukkan nilai terendah 

adalah 101.00. Nilai tertinggi yang 

dapat dicapai yaitu 134. Nilai yang 

paling sering keluar (modus) adalah 

134.00, rentangan nilai sebesar 

33.00, mean 120.86, median 

129.00, standar deviasi 13.18. 

 

2. UJI PRASYARAT 

a. Uji Normalitas Angket 

SRL Siswa 

SebelumPerlakuan (pretes) 
Data pretes angket SRL 

siswa sesuai dengan hasil 

perhitungan diperoleh nilai rata-rata 

(X2) 60.08 dan simpangan baku 

sebesar 14.32, dengan prosedur uji 

goodness of fit yang mengacu pada 

penggunaan rumus Liliefors 

diperoleh hasil perhitungan sebesar 

0.1879. Nilai tersebut 

dikonsultasikan dengan nilai tabel 

Liliefors dengan derajat kebebasan 

(db) atau disebut dengan degree of 

freedom (df) 37 untuk taraf 

signifikansi 0.01, diperoleh batas 

penolakan sebesar 0.1458. Maka 

nilai perhitungan berada di batas 

nilai penolakan (nilai hitung > nilai 
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tabel; 0.1879 > 0.1458). Sehingga 

distribusi data angket pretes SRL 

siswa berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan program SPSS, 

tampak nilai L lebih kecil dari pada 

tingkat  yang digunakan (yaitu 

0.01) atau 0.000 < 0.010, sehingga 

H0 ditolak. Artinya variabel angket 

pretes SRL siswa yang diteliti 

mengikuti distribusi normal. 

b. Uji Normalitas Angket 

SRL Siswa Sesudah 

Perlakuan (postes) 
Dari skor angket sesudah 

Journaling-feedback yang 

diperoleh, kemudian dihitung 

dengan tabel kerja L dan didapati 

nilai Lhitung sebesar 0.2189. hasil 

Lhitung kemudian dibandingkan 

dengan Ltabel untuk mengetahui 

normalitasnya. Cara melihat Ltabel 

adalah dengan  = 1% (0.01) dan 

Ltabel = Lα;n = L0.05;37 = 0.1458; DK 

= {L | L > 0.1458} maka diperoleh 

Ltabel = 0.1458. perbandingan hasil 

data tersebut diperoleh Lhitung = 

0.2189 > 0.1458 = Ltabel. Karena 

Lhitung lebih kecil dari Ltabel, maka 

dapat disimpulkan sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

Dari hasil tampilan SPSS 

terlihat bahwa Sig. 0.000 dan df 

adalah 37, maka distribusi data 

postes angket SRL siswa 

berdistribusi normal. Karena 

tingkat sig. = 0.000 < 0.010 = α. 

c. Uji Homogenitas Data 

Angket SRL 
Dari data skor angket self 

regulated learning diperoleh hasil 

Fhitung = 0.85, sedangkan Ftabel = 

1.76. Perbandingan hasil data 

tersebut diperoleh Fhitung = 0.85 < 

1.76 =  Ftabel. Karena Fhitung lebih 

kecil dari Ftabel, dapat disimpulkan 

bahwa sampel berasal dari populasi 

yang homogen.  

Kriteria uji, apabila nilai r 

(probability value/critical value) 

lebih kecil atau sama dengan (=) 

dari tingkat α yang ditentukan 

maka skor-skor pada data pretes 

dan postes angket SRL siswa 

menyebar secara homogen. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan program SPSS , tampak 

nilai r lebih kecil dari pada tingkat 

α yang digunakan (yaitu 0.01) atau 

0.000 < 0.010, sehingga skor-skor 

pada data pretes dan postes SRL 

siswa menyebar secara homogen. 

 

3. UJI T-TES 
Setelah dipastikan data berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal 

dan varians homogen, maka selanjutnya 

data diuji hipotesisnya. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji t dengan taraf 

signifikansi 1% (0.01) untuk menguji 

self regulated learning siswa kelas 5 

SDN Alastuwa 1 yang didapat dari 

angket siswa. 

Perhitungan uji hipotesis 

angket SRL siswa dengan α = 0.01, n= 

37 diperoleh hasil thitung = 0.8281 dan 

ttabel = 0.2660, dapat disimpulkan H0 

ditolak. Kriteria pengujian keputusan 

uji H0 ditolak jika thitung> ttabel dan H0 

diterima jika thitung< ttabel. Karena H0 

ditolak, maka kesimpulannya adalah 

ada perbedaan self regulated learning 

siswa sebelum dan setelah diterapkan 

Journaling-feedback.  

 

4. PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil analisis data 

pretes dan postes dari angket SRL 

siswa di atas, hasil hipotesis 

berdasarkan uji-t menunujukan bahwa 

Journaling-feedback efektif 

berpengaruh terhadap kemampuan 

belajar berdasar regulasi diri (self 

regulated learning). Efektivitas 

Journaling-feedback ini dibuktikan 

dengan adanya perbedaan skor SRL. 

Baik itu terjadi peningkatan rata-rata 

skor SRL, maupun peningkatan skor 

SRL yang dialami siswa dari pretes 

dengan pstes SRL siswa. 

Self regulation digambarkan 

sebagai sebuah siklus karena feedback 
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dari tingkah laku yang sebelumnya 

digunakan untuk membuat penyesuaian 

dalam usahanya saat ini. Penyesuaian 

seperti itu diperlukan karena faktor-

faktor personal, tingkah laku, dan 

lingkungan secara konstan berubah 

selama proses belajar dan berperilaku. 

Faktor-faktor tersebut juga harus 

diobservasi dengan feedback yang 

mengarah pada dirinya. 

Berdasarkan perspektif social 

cognitive, proses self regulation 

digambarkan dalam tigafase perputaran 

: Fase forethought 

(perencanaan),performance or 

volitional control (pelaksanaan), 

selfreflection (proses evaluasi) 

(Bandura dalam Zimmerman, 

1989:330). Fase forethoughtberkaitan 

dengan proses-proses yangberpengaruh 

yang mendahului usaha untukbertindak 

dan juga meliputi proses dalam 

menentukan tahap-tahap untuk 

mencapai tujuanyang telah 

ditetapkannya. Fase performance 

orvolitional control meliputi proses-

proses yangterjadi selama seseorang 

bertindak dalam upayamencapai tujuan 

yang telah ditetapkan pada 

fasesebelumnya. Fase self reflection 

meliputi prosesyang terjadi setelah 

seseorang melakukan upayauntuk 

mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan,dan pengaruh dari respon 

(feedback) terhadappengalamannya 

yang kemudian akan memberikan 

pengaruh pada fase forethought dalam 

menetapkan tujuan dan langkah-

langkah yang harus dilaksanakannya. 

Ketiga fase tersebut terus menerus 

berulang dan membentuk suatu siklus. 

Secara keseluruhan dapat 

dilihat bahwa kecenderungan self-

regulated learning siswa SDN 

Alastuwa 1 mulai tampak. Berdasarkan 

hasil wawancara pada saat feedback 

berlangsung, siswa biasanya 

menyisihkan waktu untuk belajar yang 

setiap harinya mereka tidak hanya 

bermain saja. Selain itu mereka juga 

menuliskan apa yang telah dipelajarai 

pada hari itu ada apa yang belum 

dipahami dari pelajaran tersebut yang 

kemudian menanyakannya ke guru 

kelas. Perilaku tersebut menunjukkan 

siswa telah menerapkan strategi self-

regulated learning, yaitu pencarian 

bantuan sosial berupa guru dan orang 

dewasa. 

Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dikemukakan oleh 

Abrami dkk (2008) dengan nama E-

Pearl, yang berupa model pembelajaran 

dengan menggabungkan journal dan 

feedback dengan menggunakan 

elektronik portopolio. Hasil penelitian 

mereka mengungkap temuan bahwa E-

Pearl terbukti efektif  dalam 

meningkatkan SRL siswa. Selain itu 

juga ada Dibello (2001) menggunakan 

treatmennya journal in learning untuk 

meningkatkan  SRL. 

 

E. PENUTUP 

1. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data, 

maka simpulan yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah ada pengaruh secara signifikan 

penerapan Journaling-feedback 

terhadap kemampuan belajar berdasar 

regulasi diri (self regulated learning) 

pada siswa SDN Alastuwa 1, 

Kecamatan Poncol, Kabupaten 

Magetan. 

Ada perbedaan yang sangat 

signifikan antara pretes dan postes 

angket self regulated learning yang 

diisi siswa maupun rating scale self 

regulated learning yang ditulis guru 

untuk siswa. Hal ini dibuktikan dengan 

perhitungan angket siswa bahwa harga 

thitung sebesar 9.82 sedangkan harga ttabel 

dari dk= 72 dan taraf signifikan α= 0.01 

adalah sebesar 0.27. H0 ditolak apabila 

thitung> ttabel. Oleh karena 0.82 > 0.27 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. SARAN 
Berdasarkan simpulan di atas 

maka peneliti memberikan beberapa 

saran yang dapat berguna bagi berbagai 

pihak dalam pembelajaran khusunya 
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self regulated learning siswa. Saran-

saran tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Untuk membantu meningkatkan 

self regulated learning siswa 

maka penerapan Journaling-

feedback dapat menjadi 

alternative pilihan dari sekian 

jenis media dan teknik belajar 

yang lain maupun sebagai 

alternative lain pembelajaran 

yang konvensional. Dalam 

mengembangkan media atau 

teknik hendaknya dipilih 

kegiatan yang memang 

memerlukan bantuan 

Journaling-feedback agar tidak 

terjadi overload siswa sehingga 

tidak terjadi pemborosan dan 

juga memperhatikan kebutuhan 

peserta didik. 

b. Journaling-feedback dapat 

dikembangkan oleh tenaga 

pendidik dengan memperhatikan 

kebutuhan peserta didik selain 

itu penting untuk menjaga 

respons baik siswa agar siswa 

tidak menjadi bosan. Ada 

baiknya dikembangkan 

eksperimen yang meneliti 

tingkat respons siswa yang lebih 

variatif (misalnya Journaling art 

atau Journaling yang dipadukan 

dengan seni rupa) dengan 

efektivitas self regulated 

learnig. 
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